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UTILIZAÇÃO EXCESSIVA DO SMARTPHONE:
IMPLICAÇÕES PARA OS INDIVÍDUOS PELA NÃO
RECUPERAÇÃO

Os smartphones são atualmente equipamentos que fazem parte
do nosso dia-a-dia. A sua utilização está generalizada a nível global
com valores de penetração no mercado superiores a 90%. Apesar
de algumas vantagens, há também desvantagens associadas a
riscos para a saúde, incluindo situações de ansiedade, depressão,
isolamento e burnout; riscos ao nível interpessoal como o aumento
de isolamento e conflitos familiares, entre outros. Em termos de
recuperação não há receitas, cada pessoa deve identificar de que
forma pode recuperar e agir de acordo com essa análise.

O

s
smartphones
são
atualmente equipamentos
que fazem parte do nosso
dia-a-dia. A sua utilização está
generalizada a nível global
com valores de penetração
no
mercado
superiores
a 90% (para uma análise
mais aprofundada sugere-se a leitura dos Global Mobile
Consumer Survey realizados anualmente pela Deloitte).
Os smartphones apresentam inúmeras vantagens,
possibilitando às pessoas realizar diversas atividades,
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como telefonar, enviar e receber emails, compras online
e networking social, em qualquer lugar e em qualquer
hora. Apesar das vantagens de networking e das melhorias
de produtividade provenientes da sua utilização, os
smartphones têm sido estudados relativamente ao seu uso
excessivo e na forma como este fator pode interferir na
vida dos indivíduos.
O crescimento exponencial da utilização do smartphone
tem sido, muitas vezes, associada a riscos para a saúde,
incluindo situações de ansiedade, depressão, isolamento
e burnout; riscos ao nível interpessoal como o aumento
de isolamento e conflitos familiares; bem como riscos

7

ano 10

| número 13 | 2020

TECNOLOGIAS

Os utilizadores excessivos
do smartphone exibem
sinais como:
(1) preocupação com o
smartphone;
(2) aumento do tempo despendido
na utilização do smartphone de
forma a atingir o mesmo nível de
satisfação;
(3) esforços repetitivos e sem
sucesso para controlar, reduzir ou
parar a utilização;
(4) sentimentos de inquietação
quando tentam reduzir a utilização;
(5) prejudicar relações significantes,
empregos ou oportunidades
educacionais e de carreira devido ao
uso do smartphone;
(6) utilizar o smartphone como
forma de aliviar o humor disfónico,
como o sentimento de culpa.
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associados ao uso do telemóvel
durante a condução, podendo originar
acidentes, entre outros. A utilização
compulsiva do smartphone está a
tornar-se problemática, tendo os
investigadores encontrado sintomas
provenientes
da
dependência
excessiva dos smartphones. Podemos
falar de uma situação de dependência
do smartphone quando a utilização
excessiva do smartphone que interfere
com a vida diária dos utilizadores.
Como qualquer dependência temos
associados atos repetitivos de falta de
controlo que precipitam problemas
pessoais e sociais.
Alguns estudos revelam dados
preocupantes, 46% dos utilizados
do smartphone afirmaram que não
“conseguem viver sem o seu telemóvel”
(Duggan & Smith, 2015), quando
separados dos mesmos experienciam
sentimentos de ansiedade (Cheever
et al., 2014) e sintomas fisiológicos
de abstinência (Clayton et al., 2015).
Além disso, muitos indivíduos relatam
terem a sensação de que o seu
smartphone está a vibrar, mesmo em
situações de ausência de notificações
(Kruger & Djerf, 2016).
Podemos
incluir
ainda
comportamentos de verificação
automática do telemóvel, visualização
do telemóvel imediatamente antes de
adormecer e imediatamente a seguir
a acordar, programação de alertas
para verificação de redes sociais
durante a noite, verificação constante
de chamadas perdidas, mensagens e
emails, ou durante um encontro de
amigos ou familiares ninguém trocar
um olhar, mas apenas estarem ligados
ao telemóvel. Quem já esteve num
restaurante e viu famílias completas
ao telemóvel? Quando é que vamos
levantar os olhos e ver o que se passa
à nossa volta?
Alguns estudos sobre a utilização
problemática
do
smartphone
apontam diferenças entre géneros,
nomeadamente que os indivíduos
do sexo feminino têm uma utilização
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do smartphone mais intensiva do
que os indivíduos do sexo masculino
(Billieux, Van der Linden & Rochat,
2008; Sánchez-Martínez & Otero,
2009; Geser, 2006), e que estão mais
propensas a experienciar dependência
em relação ao smartphone (Billieux,
Van der Linden & Rochat, 2008; Geser,
2006; Leung, 2008). Além disso,
indivíduos mais jovens revelam maior
utilização e sintomas de dependência
do smartphone do que indivíduos
mais velhos (Billieux et al., 2008;
Leung, 2008).

NO TRABALHO…

Enquanto os smartphones podem
ser utilizados para uma variedade
de propósitos relacionados com o
trabalho (e não-trabalho), uma das
funções que recebe mais atenção no
que respeita ao trabalho é o e-mail.
O e-mail é, atualmente, o método
principal de comunicação, e a maior
parte dos trabalhadores verificam o seu
e-mail muito frequentemente devido
à quantidade de mensagens que
recebem. Este padrão estende-se ao
e-mail no smartphone, o que contribui
para o aumento das exigências
no seu trabalho comunicadas por
e-mail. O uso do e-mail fora das
horas de trabalho tornou-se normal
e aceitável para mesmos, isto é, é
encarado como parte do seu papel
enquanto trabalhador. Contudo, esta
normalidade percebida não o previne
de se tornar um problema.
A
utilização
compulsiva
do
smartphone
para
questões
relacionadas com o trabalho significa
estar sempre disponível e nunca
ausente do trabalho. Esta necessidade
de estar continuadamente a verificar e
a responder a e-mails pode contribuir
para maiores níveis de stresse e até
burnout.
Apesar
do
conhecimento
considerável acerca da natureza do
burnout no trabalho, as suas causas
e consequências, este continua a ser
considerado como a maior crise de

carreiras no século XXI. A persistência
do burnout ao longo do tempo e a
sua prevalência em todo o mundo
suporta a ideia de que o burnout
reflete um desafio fundamental da
vida profissional (Maslach, Schaufeli &
Leiter, 2001; Schaufeli, Taris & Rhenen,
2008). Os indivíduos simplesmente
não ignoram as frustrações no
trabalho, mas ao invés reagem de
uma forma que, posteriormente, se
reflete na sua energia (exaustão),
envolvimento
(despersonalização)
e eficácia (Leiter, Bakker & Maslach,
2014).
Este estado de stresse crónico e
intenso é caracterizado pela exaustão
mental e fatiga física, distanciamento
do trabalho e perda de energia.
Paralelamente, é percecionada como

uma reação afetiva à exposição
prolongada de stresse no trabalho,
isto é, a situações em que as exigências
do trabalho excedem os recursos
adaptativos dos indivíduos (Schaufeli
et al., 2009). Desta forma, é importante
que os indivíduos ingressem em
experiências de recuperação que
lhes permita distanciar do trabalho.
Os indivíduos têm a necessidade de
recuperar dos esforços despendidos
durante o horário de trabalho, uma
vez que a recuperação previne a
exaustão e permite estar apto para o
próximo dia de trabalho (Meijman &
Mulder, 1998); Sonnentag, 2003).
As experiências de recuperação
referem-se ao processo que potencia a
recuperação do stresse experienciado
no trabalho (Sonnentag & Geurts,

"Definição de burnout
Exaustão emocional – sentimentos de
desgaste e esgotamento dos recursos
emocionais.
Despersonalização – adopção de
atitudes negativas, frias e distanciadas
face ao trabalho.
Redução de realização pessoal
– diminuição de sentimentos de
competência e eficácia profissional.
(Maslach, 1999)
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2009). As atividades de lazer (e.g.,
ver televisão) manifestem o seu
potencial de recuperação habilitando
experiências específicas, como o
afastamento psicológico do trabalho,
relaxamento, procura de desafios
e controlo sobre as atividades de
lazer (Sonnentag & Fritz, 2007). O
afastamento psicológico implica o
distanciamento mental do trabalho
durante o horário fora do trabalho,
enquanto o relaxamento é um estado
caracterizado pela baixa atividade.
A procura de desafios refere-se aos
processos associados com atividades
desafiantes e de aprendizagem.
Por último, o controlo aplica-se
aos tempos de lazer referentes à
autodeterminação em decidir como
despender o tempo livre.
Não há receitas, cada pessoa tem de
investir no seu tempo de não trabalho,
no seu tempo de recuperação,
identificar o que lhe permite
recuperar. Termino com uma simples
questão: será que é com os olhos no
telemóvel, a ignorar a vida à nossa
volta, a receber e-mail constantes
do trabalho ou a perdermo-nos em

notícias das redes sociais que vamos
recuperar?

Sugestões de leitura:
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